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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 3(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 166 Dnr 52  

Val av justerare 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden utser Stefan Skärlund till att justera 
protokollet.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
     

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 4(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 167 Dnr 53  

Godkännande av dagordning 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden godkänner dagordningen.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
     

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 5(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 168 Dnr 54  

Anmälan om eventuellt jäv 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Det förekommer ingen anmälan om jäv.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
     

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 6(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 169 Dnr 2020-00008 009 

Information skolchef 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Skolchef Awaz Karim informerar nämnden om aktuella händelser i verksamheten. 

  

1. Information om corona i verksamheterna. 

2. Anmälan skolinspektionen.  

Beslutsunderlag 
Anmälan skolinspektionen 201118 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 7(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 170 Dnr 2020-00131 600 

Sammanträdesdagar BUK nämnd 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar om datum enligt förslag.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Nämnden ska bestämma datum för sammanträden 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse BUK sammanträdesdagar 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 8(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 171 Dnr 2020-00129 609 

Barn-, utbildning och kulturnämndens mål 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att anta nämndmål för 2021.   

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Nämndens mål har reviderats. 

Barn-, utbildning och kulturnämnden "bryter ner" de mål som kommunfullmäktige 
fastställt.  

Beslutsunderlag 
Nämndens mål 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 9(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 172 Dnr 2020-00128  

Årshjul 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att antar årshjul för 2021.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Nämndens årshjul för 2021 har reviderats. 

Årshjulet innehåller en beskrivning av återkommande ärenden som ska hanteras i 
Barn-, utbildning och kulturnämnden under året. Årshjulet ska användas som stöd 
för att en systematisk uppföljning ska ske regelbundet.   

Beslutsunderlag 
Årshjul BUK 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 10(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 173 Dnr 2020-00133  

Läsårstider 2021-2022 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att fastställa läsårstider 2021-2022 
enligt förslag.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Läsårstider för skola och förskola har tagits fram av verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Läsårstider 21-22 Gullspång 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 11(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 174 Dnr 2020-00127 609 

Budget 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden antar rambudget 2021 med tillägget att 
nämnden 2021 vill ha tydligare underlag vid budgetuppföljning.  

Behandling på sammanträdet 
Denna budget är mycket tydligare och rätt då alla personer förs på kontot där de 
ska föras. Detta betyder att rektorerna får en förutsättningar att följa upp sin 
budget bättre. 

Intäkter från migrationsverket minskar. 

Specialpedagoger som tidigare var placerade på enheterna ligger nu centralt under 
elevhälsochef. 

I verksamheten pågår ett arbete med att se över om det går att minska antalet 
stödpersoner.  

 

 

Bakgrund 
Verksamhetschef och ekonomicontroller presenterar rambudget 2021 för Barn-, 
utbildning och kulturnämnden.  

Beslutsunderlag 
Budget Bouk 2021  

Beslutet ska skickas till 
AKT 

Charlotte Eriksson 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 12(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 175 Dnr 2020-00136 600 

Budgetuppföljning 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att informationen är fullgod.  

Behandling på sammanträdet 
Nämndens underskott minskar månad för månad.  

Bakgrund 
Verksamhetschef informerar om budgetuppföljning för november.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 13(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 176 Dnr 2020-00114  

Motion skapa centrumliv i Gullspång 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att motionen är besvarad.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Eric Mellberg (M) har skrivit en motion där han önskar att kommunen inrättar en 
biblioteksfilial/tidningsavdelning i lämplig mötesplats/café i Gullspångs centrum, i 
väntan på eventuell biblioteksflytt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse centrumliv 201209. 

Motion skapa centrumliv i Gullspångs samhälle.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Eric Mellberg (M) 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 14(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 177 Dnr 2020-00061 009 

Internkontroll 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden antar punkterna i ny interkontrollplan.  

Behandling på sammanträdet 
Nämnden gjorde en bedömning av varje riskområde med risknivåskalan 1-9 där 9 
är högst.  

Bakgrund 
Verksamhetschef presenterar ny plan för internkontroll 2021. 

 

Det främsta syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i barn, 
utbildning och kulturorganisationen för verksamhet och ekonomi och tillämpning 
av lagar och förskrifter.  

Enligt kommunallagen 6 kap 7 § är det nämnderna som ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt.  

Internkontrollen handlar om:  

• Möjliga risker kan inringas, bedömas och förebyggas 

• Att verksamheten lever upp till fastställda mål och är kostnadseffektiv 

• Att de lagar, regler och riktlinje som finns följs 

 

Beslutsunderlag 
  Internkontrollplan 2021   

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 15(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 178 Dnr 2020-00004 002 

Delegationsbeslut 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna och lägger ärendet till 
handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Ordförande Anja Nyström har fattat två ordförandebeslut. 

 

1. Fullmakt att föra kommunens talan.  

2. Beslut om nedstängning av bibliotek och fritidsgård. 

Beslutsunderlag 
Beslut om nedstängning 201119 

Fullmakt och behörighet att föra kommunens talan 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 16(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 179 Dnr 2020-00009 009 

Delgivning Fas 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
Victor Albertsson Tidestedt (M) anser att det är viktigt att formulera sig sakligt i 
alla protokoll. 

Särskolans lokaler är under utredning. 

Fönster på Gullstensskolan F-6 är slitna, men det saknas medel för att byta. 
Skolchefen har låtit vaktmästaren fotografera fönster för att få ett underlag att ta 
med till lokalgruppen. 

Det saknas en underhållsplan för verksamhetens lokaler.  

Bakgrund 
FAS sammanträde 201104. 

FAS barn och utbildning är en del av verksamhetens arbetsmiljöarbete. I dessa 
möten träffas skolchef, HR och representanter från de olika fackföreningarna.  

Beslutsunderlag 
Protokoll FAS barn och utbildning 201104 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 17(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 180 Dnr 2020-00096  

Taxor och avgifter 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
avgifter för 2021 enligt skolverkets rekommendationer gällande förskola och 
fritidshem.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Skolverket har fastställt avgifter för fritidshem och förskola för kommuner som 
tillämpar maxtaxa.  

Beslutsunderlag 
  Skolverkets fastställda avgifter för förskola och fritidshem 2021.   

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 18(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 181 Dnr 2020-00112 000 

Överklagande av beslut om ersättning för extra eller 
extraordinära kostnader för utbildning, Migrationsverket 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Migrationsverket har avslagit överklagande för extraordinära kostnader för 
utbildning 13 november 2020 (dnr 7331-2019-45193). 

Förvaltningsrätten i Karlstad ger Gullspångs kommun möjlighet att yttra sig.  

Beslutsunderlag 
Beslut om ersättning extraordinära kostnader 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-12-17 

 

Sid 19(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 182 Dnr 2019-00096 009 

Barnkonventionen 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn, utbildning och kulturnämnden anser att vi i alla beslut under dagens 
sammanträde har beaktat barnkonventionen och jämställdhet.  

 

 

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
En analys utifrån barnkonventionen ska göras i varje beslut som nämnden tar. 
Dessutom behöver jämställdhetsperspektivet diskuteras eller hanteras i varje 
beslut.   

 

 

Beslutsunderlag 
Checklista för jämställda beslut.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


